
 

De primula-schaal : een instrument ter vaststelling van
assertief vs, sub-assertief gedrag
Citation for published version (APA):
Schouten, J., Praagman, J., & Paulussen, M. (1975). De primula-schaal : een instrument ter vaststelling van
assertief vs, sub-assertief gedrag. (TH Eindhoven. Werkgr. organisatie-ontwikkeling en gedragsverandering :
rapport; Vol. 11). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1975

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/fc50e3f7-5251-4400-8743-bb295f9c4d0e


De Primula-schaal: een instrument ter meting van 

assertief vs sub-assertief gedrag 

Jan Schouten 

Jaap Praagman 

Mieke PauZussen 

Typografische verzorging: 

Anja van MierZo. 

Werkgroep Organisatie-Ontwikkeling en Gedragsverandering, Afdeling der 

Bedrijfskunde, Technische Hogeschool te Eindhpven, rapport nr. II, 

maart 1975. 



INHOUD 

1.0. Inleiding 

1.1. Defenitie van de termen a88ertief en 8ub-a88ertief 

1.2. Het doel vande 8chaal 

1.3. Vorming van de oor8pronkelijke itempool 

2.0. Konstruktie van de 8chaal , , 

2.1. Introduktie 

2.2. De re8ultaten van de clu8ter-analY8e 

2.3. Item-analY8e 

2.4. Betrouwbaarheid~ validiteit en normering 

2.5. Verkopte 8chaal 

2.6. Konklu8ie8 en aanbevelingen 

3.0. De vragenlij8ten 

3.1. Inleiding 

3.2. Skore-in8truktie 

De lijsten voor: • werkende jongeren-jongens 

Litemtuur. 

• werkende jongeren-meisjes 

• schoolgaande studerende jongens 

· schoolgaande studerende meisjes 

• werkende en niet werkende volwassen mannen 

• werkende volwassen vrouwen 

• niet werkende volwassen vrouwen 



De PrimuZa-schaaZ - een instpumenttep meting van asseptie[ vs 

sub-asseptie[ gedpag. 

1.0. InZeiding 

In dit artikel wordt de stand van zaken beschreven rond de 

ontwikkeling van een vragenlijst ter vaststelling van de mate 

van assertief vs sub-assertief gedrag. Iemand gedraagt zich 

meer assertief naarmate hij meer voor zijn rechten opkomt, uiting 

geeft aan zijn gevoelens en behoeften; en zonder agressie in staat 

is, onredelijke verzoeken en aandrang van anderen op een voor hem

zelf bevredigende wijze te pareren. Dit gedrag kan ook worden aange

duid als mondig, onafhankelijk, zelfstandig of konfronterend. 
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1.1. Definitie van de termen assertief en sub-assertief gedrag 

Wij staan een tweeledige definitie voor. 

In de eerste plaats is sub-assertief vs assertief gedrag opgevat 

in termen van het sociaal-psychologisch begrip "compliance". 

Dit is het toegeven aan de (veronderstelde) wensen, eisen, vragen 

van anderen, terwijl dit toegeven aan de druk van anderen een 

vervulling van de eigen wensen uitstelt en geheel of gedeeltelijk 

onmogelijk maakt (Kiesler & Kiesler, 1971; Wrightsman, 1912). 

Ret tweede element in de omschrijving van assertief vs sub-assertief 

gedrag is "expression" in de zin als Salter 1949, dit omschreef. 

"Expression" komt neer op het uiten van emoties wensen en behoeften 

ook al komt een dergelijke uiting niet tot stand op grond van 

groepsinvloed. Assertief kan zodoende worden beschouwd als het uit

drukken van de eigen gevoelens (Rathus, 1972; Wolpe, 1969). 

Voorbeelden: "het opvrolijken van een saaie bijeenkomst". Tijdens 

een lezing opstaan en vragen "zoudt u wat luider willen spreken". 

Deze gedragssoort is onderscheiden van compliance omdat er geen 

observeerbare sociale beinvloeding aan voorafgaat. Ret is gedrag waar 

a.h.w. niemand om vraagt, terwijl compliance juist het gedrag betreft 

dat men uitvoert omdat een ander dat vraagt. Deze twee gedragsvormen 

zou je bij wijze van spreken kunnen aanduiden als reaktief ("compliance") 

en aktief ("expression"). 

Reaktief is gedrag dat tot stand komt als reaktie op een observeerbare 

beinvloedingspoging. "Expressie" zou je aktief gedrag kunnen noemen 

omdat het berust op een spontane aktie, die niet onder een observeerbare 

groepsdruk tot stand komt. 

Ret overeenkomende in beide vormen van gedrag is dat sub-assertief 

gedrag vermijding is van een sociale konflikt-situatie, of kortweg, 

sociaal vermijdingsgedrag. 

Uit de literatuur komt een schijnbaar meningsverschil over het begrip 

naar voren. Dit kan het best worden gedemonstreerd aan de hand van de 

opvattingen van Wolpe enerzijds en anderzijds Alberti & Emmons. 
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Wolpe omschrijft assertief gedrag als een vorm van agressief gedrag, 

terwijl de laatstgenoemde auteurs met nadruk een onderscheid maken 

tussen assertief en agressief gedrag. In deze op het eerste oog be

staande tegenstelling nemen wij het door Diepstraten (1973) gebruikte 

onderscheid over, tussen verschillende vormen van agressief gedrag. 

Volgens hem "kan er verschil gemaakt worden tussen instrtnnentele 

agressie zoals assertief gedrag (Wolpe's betekenis van agressief 

gedrag) en "frustratie-agressie" als gevoelens van woede, irritatie 

e.d. (zie Buss, ]961; Berkowitz 1962, 1969). In tegenstelling tot 

Wolpe hanteren Alberti & Emmons het begrip agressie in deze tweede 

betekenis, m.a.w. als een vorm van destruktief gedrag. Als men, zoals 

deze auteurs, deze tweede betekenis van het woord hanteert, is een 

onderscheid tussen assertief en agressief gedrag zinvol. 

Wij maken ook een onderscheid tussen assertief gedrag en anti-konfor

merend gedrag. Dit is een gedragsvorm die voorkomt aIleen omdat het 

tegengesteld is aan de druk van een meerderheid. "If Eddy selects a 

purple skirt only because his parents want hem to wear the green one, 

he is manifesting not independance, but anticonformity". (Wrightsman, 

1972, p.462). 

Voor een diepergaand overzicht van de literatuur wordt verwezen naar 

Schouten, Rosielle, Paulussen, Beekers & Nelissen (1974). 
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1.2. Het doel van de schaal 

De publieksgroep waarop de schaal zich richt kan als voIgt worden 

omschreven: 

De schaal is in eerste instantie gericht op de kategorie uJerkende 

jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Deze groep personen is 

gekozen op grond van de gedachte dat in ieder geval deze groep van 

jongeren sterk onder invloed staat van zelfstandigheidsbedreigende 

faktoren: ouders, bovengeschikten, oudere kollegaas, terwijl 

relatiefweinig voor deze groep wordt gedaan. 

Op basis van onze ervaringen meenden wij dat het nuttig zou kunnen 

zijn een schaal te ontwikkeZen. die aan twee doeleinden zou kunnen 

beantwoorden: 

het zou een geschikt instrument moeten zijn voor de identifikatie 

en selektie van relatief sub-assertieve personen. De antwoorden op 

de afzonderZijke items zouden bovendien richting kunnen geven aan 

speciale trainingsaktiviteiten. 

- het zou een geschikt instrument moeten zijn ter evaluatie van 

trainingen en programmaas die gericht zijn op vergroting van de 

mondigheid of assertiviteit. 

De belangstelling bij werkende jongeren en vormingsleiders was ons 

gebleken uit kontakten met werkende jongeren, leidinggevenden op chefs

nivoos en kontakten met de vormingswerkers van het anker aan de 

Boschdijk te Eindhoven. 

Bovendien bleek deze belangstelling uit een marktonderzoekje dat wij 

in juni 1974 hielden onder 50 willekeurige vormingsinstituten. 

De doelgroep voor de schaal was en is in de eerste plaats: de werkende 

jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar en in de tweede plaats hun 

schoolgaande leeftijdsgenoten. Wij zien evenwel toepassingsmogelijkheden 

van de schaal bij volwassenen. 

Vandaar dat met in hoofdstuk 3 ook een "volwassenen-schaal" aantreft. 

Dit is dan een informele bewerking van de "jongeren-schaal". 
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1.3. Vo~in~ van de oorspronkelijke ite~ooZ. 

Bij de vorming van de itempool is uitgegaan van de volgende wensen. 

(a) De items zouden voor 50% in "negatieve" en 50% in "positieve" 

richting moeten zijn geformuleerd; 

(b) Blijkens vooronderzoek een redelijke p/q verdeling moeten hebben; 

(0) De itempool zou voor circa 50% non-compliance en 50% expressie

items moeten bevatten; 

(d) Iedere vraag zou zoveel mogelijk een specifieke interpersoonlijke 

situatie (compliance) of wens (expressie) moeten bevatten; 

(e) Ret al dan niet toegevende of expressieve gedrag zou zo vaak 

mogelijk ekplisiet moe ten zijn geformuleerd; 

(f) In een beperkt aantal items zouden eksplisiete uitspraken over 

angst, ongemak, arousal als sekondair kriterium mogen fungeren 

voor de interpretatie van het in de vraag beschreven gedrag als 

vermijdingsgedrag; 

(g) De in de vraag vervatte situaties zouden relevant moeten zijn voor 

de respondent c.q. de groepering waartoe hij behoort. 

De itempool kwam als voIgt tot stand. 

(a) Uit bestaande vragenlijsten, i.e. die van Wolpe & Lazarus, zoals 

bewerkt door Rendel de Jang (VU,A.) en DiLoretto (1971), werd 

een deel der vragen overgenomen. 

rb) Deelnemers aan assertieve trainingen komen spontaan met situaties 

waarin zij sub-assertief reageren. De in hun verhalen vervatte 

situaties+hun gedrag daarop werden omgezet in vragen. 

(0) Ongeveer 40 leerlingen van een MAVO schreven een opstel over 

"Wanneer ik verlegen ben ••• ". Op basis van deze opstellen werden 

weer nieuwe vragen gemaakt. 

rd) Een soortgelijke bron van informatie boden een aantal gesprekken 

met groepen werkende jongeren. 

(e) Vormingsleiders gaven op basis van hun ervaring een aantal critische 

incidenten van voar werkende jongeren moeilijke situaties. Deze 

informatie werd omgezet in vragen. 
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Deze vragen werden verzameld tot conceptlijsten. Deze werden voorge

legd aan werkende jongeren. Hier werd verzocht per vraag aan te 

geven, hoe relevant de situatie voor hen was en of men weI eens in 

een dergelijke moeilijke situatie verzeild raakte. Bovendien werd 

hun om kritiek gevraagd op de formulering van de vragen. Deze kritiek 

werd vervolgens verwerkt in een definitieve lijst van uiteindelijk 

]03 vragen. 

In deze vragenlijst werd gebruik gemaakt van 3 typen antwoord 

vergelijken: tweepunts, driepunts en 'vierpunts schalen. Veelal waren 

de antwoordmogelijkheden volledig uitgeschreven. (zie bijlage). 
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2. Const~uctie van de schaaZ. 

2. I. Int~oductie 

Bij de verdere uitwerking van de lijst is uitgegaan van de 103 

items, die overbleven na de in het vorige hoofdstuk omschreven 

selektie. 

Aan in totaal 321 personen, waarvan de herkomst in tabel 1 is 

vermeld, zijn deze items voorgelegd. Het zo verkregen cijfermate

riaal is vervolgens aan een iteratieve clusteranalyse volgens de 

methode van Boon van Ostade (Boon van Ostade, 1969) onderworpen. 

Dit leverde een duidelijke cluster van 59 items OPe 

Groep aantal niet compleet compleet 

Werkende jongeren 45 1 44 

L.T.S. 57 0 57 

Huishoudschool 45 3 42 

T.H. Ehv. (studenten) 21 1 20 

v.d. Put Lyceum 51 4 47 

Vormingscentrum Anker 102 I 1 91 

Totaal 321 20 301 

Tabel 1. he~komst proefpersonen. 

Na controle van dit cluster bleven 56 items over. (zie par. 2.2.). 

Na een itemanalyse in paragraaf 2.3. wordt in paragraaf 2.4. ingegaan 

op de betrouwbaarheid, validiteit en normering van de schaal. 

Hiervoor zijn de scores op de overgebleven 56 items opgevat als scores 

verkregen door afname van deze verkorte versie. Personen die meer dan 

5 items onbeantwoord hebben gelaten zijn hierbij buiten beschouwing 

gelaten. 

In paragraaf 2.5. wordt dan nog de mogelijkheid besproken om de schaal 

nog verder te verkorten, terwijl paragraaf 2.6. tenslotte enkele 

conclusies en richtlijnen voor verder onderzoek geeft. 
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2.2. De pesuZtaten van de cZustepanaZ~8e 

Toepassing van de iteratieve clusteranalyse, met een criteriumwaarde 

0.25 leverde afgezien van triviale clusters, een cluster van 59 items 

op, Voordat wordt overgegaan tot betrouwbaarheids;, validiteitsbepa

ling etc. moet eerst worden gecontroleerd in hoeverre dit resultaat 

ook door toevalsinvloeden kan worden verklaard. Hiertoe wordt het 

aantal gevonden significante correlatie tussen items, vergeleken met 

het op grond van toeval te verwachten aantal. 

Bij 103 items en 381 personen is het aantal correlaties dat louter op 

grond van toeval groter is dan de overeenkomstindex (criteriummaat) 

r e=0.25, binomiaal verdeeld met gemiddelde m =.05 en spreiding $2. 05 • 

In f.ite is deze redenering niet geheel juist, aangezien de verschillen

de correlaties niet onderling onafhankelijk zijn. Simulaties hebben 

echter aangetoond, dat de hier toegepaste binomiale test als een goede 

benadering mag worden opgevat. 

Bij een dergelijke verdeling is de kans op 58 eorrelaties < .25 (het 

werkelijk gevonden aantal) gelijk aan nul, zodat geconcludeerd wordt 

dat het cluster geen toevalsresultaat is. 

Naast deze controle op toevalligheid kan achteraf ook worden nagegaan 

in hoeverre voldaan is aan de volgende door Boon van Ostade gegeven 

regels: 

1. het aantal in het cluster opgenomen-items moet voldoende groot zijn 

2. de som van de correlaties tussen deze items moet zo groot mogelijk 

zijn. 

3. de correlaties van deze items met de somscore moeten niet teveel 

uiteenlopen. 

4. de p-waarden van deze items moeten niet teveel uiteenlopen. 

(de p.-waarde van een item is de fractie van het totaal aantal personen, 

die op dit item het goede, d.i. in ons geval het assertieve, antwoord 

geeft). 

Naarmate meer aan het in deze regels gestelde wordt tegemoet gekomen 

wordt de somscor, van de personen (dat is de som van de gedichitomiseerde 

scores op aIle in het cluster opgenomen items) een betere schatting van 

de ene algemene factor, waarop volgens het door Boon van Ostade gehanteer

de model het cluster is gebaseerd. 
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(Of die factor inderdaad de bedoelde is, is vervolgens natuurlijk 

een kwestie van validiteit). 

In ons geval bleek aan de regels 1 en 2 direct, na weglating van de 

drie items met de laagste item-totaalcorrelaties ook aan regel 3 

voldaan te zijn. De p.-waarden lopen daarentegen nog aardig uiteen. 

Wanneer echter de itemverzameling een correlatiestruktuur met een 

algemene factor, zonder groepsfactoren heeft is dit niet erg. (Boon 

van Ostade, 1969, pag.88-89). Voor het door ons gevonden resultaat 

lijkt dit een redelijke veronderstelling, zodat we aannemen, dat de 

overtreding van deze regel geen nadelige gevolgens heeft en we met 

de resterende 56-items verder kunnen werken. 

Voor een volledige uitwerking van de controles op de vier genoemde 

regels wordt verwezen naar een eerdere notitie (Praagman, 1973). 
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2.3. Itemanaluse 

Gegevens over de belangrijkste itemkarakteristieken, n.l. de 

"moeilijkheidsgraad" (p-waarde) en het discriminerend vermogen is 

het vermogen van een item om onderscheid te maken tussen, in ons 

geval, personen met een hoge en personen met een lage assertiviteit. 

Vatten we voorlopig de somscore over de 56 items op als assertivi

teitsscore (de vraag of dit juist is, is weer de vraag naar de 

validiteit), dan kan de item-totaal-correlatie als een maat voor het 

discriminerend vermogen worden gehanteerd. In kolom 2 van tabel 2 

staan deze correlaties, die aIle positief zijn, en significant van 

nul verschillen. (P(r>O.32'f=O,n=300), .001). 

Ook wanneer rekening wordt gehouden met een Iichte flattering van 

deze correlaties, doordat ieder item ook zelf in de som is opgenomen, 

wijst dit nog op een behoorlijk discriminerend vermogen. 

De twee laatste kolommen van de tabel bevestigen dit. Hierin staan 

de p-waarden van twee deelgroepen, de ene bestaande uit de 33% van de 

proefpersonen met de laagste somscores (PI) de andere uit de 33% van 

de proefpersonen met de hoogste somscore- (Ph). Voor een goed 

discriminerend vermogen moet steeds gelden dat PI}Ph, hetgeen voor 

aIle items inder4aad het geval is. 
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item p- it. tot. PI Ph item p it.tot. PI Ph 
waarde correl • waarde correl. 

I • 66 .45 .40 .87 29 .49 .38 .25 .68 

2 .60 .36 .38 .80 30 .59 .47 .30 .89 

3 .64 .34 .52 .86 31 .59 .39 .37 .81 

4 .66 .36 .50 .84 32 .73 .33 .60 .88 

5 .47 .34 .33 .65 33 .52 .42 .36 .82 

6 .40 .46 .19 .67 34 .49 .46 .22 .76 
, 

7 .39 .36 .22 .61 35 .32 .34 • 19 .52 

8 .57 .38 .33 .78 36 .74 .45 .53 .93 ! 
9 .42 .47 .20 .69 37 .57 .36 .36 .75 

10 .51 .52 • 19 .78 38 .49 .53 • 18 .80 

1 I .55 .46 .30 .80 39 .29 .34 • It .45 

12 .63 .45 .40 .91 40 .71 .47 .49 .9J 

13 .72 .54 .44 .98 41 .63 .38 .37 .83 

14 .63 .44 .43 .90 . 42 .67 .44 .42 .89 

15 .34 .44 • 10 .60 43 .37 .40 .20 .58 

16 .54 .38 .33 .73 44 .44 .38 .21 .68 

17 .68 .38 .50 .85 45 .38 .32 .24 .58 

18 .39 .40 • 17 .64 46 .54 .39 .29 .78 

19 .52 .55 .23 .85 47 .43 .36 .20 .60 

20 .62 .38 .38 .81 48 .71 .36 .55 .87 

21 .39 .38 • 17 .67 49 .60 .48 .36 .85 

22 .30 .32 .16 .48 50 .40 .39 .27 .67 

23 .36 .34 .22 .57 51 .47 .33 .31 .70 

24 .70 .40 .53 .90 52 .48 .36 .26 .69 

25 .65 .49 .39 .93 53 .33 .46 .13 .60 

26 .50 .33 .29 .70 54 .36 .37 .16 .54 

27 .71 .45 .49 .92 55 .48 .37 .28 .69 

28 .53 .44 .30 .78 56 .58 .47 .27 .78 

Tabel 2. itemkarakteristieken 
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2.4. Betrouwbaapheid. vaZiditeit en nopmeping 

Ook in deze paragraaf baseren we ons weer op de resultaten verkregen 

door de afname van de oorspronkelijke I03-itemIijst. De uitspraken die 

we over de S6-iternlijst doen, moeten dan ook met de nodige voorzichtig

heid gehanteerd en aIleen als eerste indicaties worden gebruikt. 

Temeer ook omdat deze zelfde resultaten ook gebruikt zijn bij de selectie 

van de S6 items. 

Be tpouwbaaPheid 

Aangezien we over de resultaten van maar een testafname beschikken, kan 

het schatten van de betrouwbaarheid, alleen m.b.v. iterne consistentie -

of halveringsmethoden gebeuren. 

Door ons zijn gebruikt: 

1) de schatting volgens de bekende Kuder-Richardson 20 formule (KK-20) 

(Kuder en Richardson, 1937). 

2) de split-half methode, waarbij voor iedere deelnemer de somscore 00 de 

eerste helft en die op de tweede helft van de test wordt bepaald. De 

correlatie tussen deze twee deelscores wordt dan vervolgens met de 

Spearman-Brown formule omgerekend tot een schatting voor de betrouwbaar

heid (zie b.v. ~horndike, ]951). 

Tabel 3 geeft voor ieder van de zes 

groepen apart, en voor het totaal 

deze beide schattingen. 

Gezien de voor de selectie gebruikte 

clusteranalyse, die de nadruk legt op 

interne consistentie, zullen de schat

tingen volgens de KR.20 formule te 

hoog zijn. 

Anderzijds kan de lengte van de 

oorspronkelijke lijst vermoeidheid en 

Groep T KR.20 • split-half 

w.] • .90 .80 
l.t.s. .88 .84 
h.h.s. .91 .91 
t.h. .88 .86 
p.l. .92 .89 
anker .91 .91 

totaal .91 .88 

tabel 3. Betpouwbaapheid 

vermindering van concentratie veroorzaakt hebben, waardoor het laatste 

gedeelte van de lijst minder goed is ingevuld. De split-half betrouwbaar

heid is juist gevoelig voor dergelijke effecten. 

Bij een afname van aIleen de verkorte versie lijkt een hogere split-half 

betrouwbaarheid dus niet onaannemelijk. 
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Samenvattend kunnen de gegeven schattingen dan ook als indicatie worden 

gezien, dat de geconstrueerde 56-ite~schaal een minstens redelijke 

betrouwbaarheid heeft. 

Validiteit 

Ging het in de vorige deelparagraaf om de vraag hoe goed de test iets 

meet, ongeacht wat dat oak is, nn gaat het erom ,.,at de test meet. 

Of correcter, bij de validiteit gaat het erom welke interpretatie aan de 

met de test verkregen data gegeven kan worden. In feite is het dan ook 

niet juist om te spreken over ~ validiteit van een test, omdat bij 

validering naast de testprocedure o~k altijd sprake is van een bepaalde 

toepassing of interpretatie. Voor verschillende toepassingen van de lijst 

zijn dus ook verschillende validiteiten te onderscheiden. 

I.v.m. de op dit moment beschikbare gegevens, beperken we ons nu tot wat 

met IIconstruct" validiteit wordt aangeduid. Hiermee wordt aangegeven in 

welke mate een test inderdaad het bedoelde theoretische construct (in 

ons geval dus assertiviteit) meet. 

Een gebruikelijke manier om deze validiteit te bepalen is nu am eerst de 

theoretische verbanden met andere constructs aan te geven en vervolgens 

de testscore te correleren met de resultaten van meetprocedures voor die 

andere constructs. 

Zonder nu verder op de achtergronden van deze procedure in te gaan, geven 

we hier een aantal dergelijke resultaten voor de Primula. Van de groep 

Werkende Jongeren en een gedeelte van de Ankergroep zijn n.l. nog enkele 

andere testresultaten beschikbaar. De Primulascore kan dus gecorreleerd 

worden met de resultaten van deze metingen (tabellen 4 en 5). 

test f r 

I.E. 
1 ) 

-.10 

M.A.S. -.51 

S.A. -.73 

P.M.T. +.34 

E(A.B.V.) +.16 

T(A.B. V.) +.13 

tabel 4. oorreZaties met 

PrimuZa; W.J. (N=44). 

test r 

I.E. -.05 

H.A.S. -.40 

S.A. -.59 

E.S.S. -.37 

tabel 5. aorreZaties met Primula; 

Anker (N=40). 
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In beide groepen zijn de correlaties van de Primula met de M.A.S., de 

S.A. en de F.S.S. vrij groot. Aangezien dit in overeenstemming is met 

het theoretische verband tussen assertiviteit en sociale angst zijn 

deze uitkomsten een gunstig teken voor de validiteit van de Primula. 

Voor de groep W.J. is in figuur t de relatie tussen de Primula en de 

M.A.S.-schaal nog in een scatterdiagram weergegeven. 

Normeri;:g 

Voor het geven van volledige normen en/of standaards voor de Primula

schaal ontbreken de gegevens. Figuur 2, waarin de cumulatieve verdeling 

van de somscore van de onderzochte groep is gegeven, is dan ook aIleen 

bedoeld om een idee te geven van de spreiding van deze somscores. 

De kwartielen zijn met stippelijnen aangegeven. 

Verder moet nog worden opgemerkt, dat tussen de verschillende in het 

onderzoek betrokken groepen verschillen bleken te bestaan, voor wat be

treft de gemiddelde somscores. Ieder van de groepen afzonderlijk, kan dus 

kleine afwijkingen vertonen t.o.v. figuur 2. 

De gebruikte schalen zijn: 

E.= 

M.A.S.= 

S.A.= 

F.S.S.= 

A.B.V.= 

extenal vs. internal control of reinforcements Rotter/Andriessen. 

Manifest Anxuly Scale (Taylor 1953) in de bewerking van het ICIP 

te Utrecht. 

Sociale Angst+Schaal (experimenteel), Willems. 

Prestatie-motivatietest, Hermans 1967. 

Fear Survey Schedule van Wolpe & Lazarus; bewerking ICIP Utreci1t. 

Amsterdamse Biografische vragenlijst. 
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Oak de lijst van 56 items, zal door de tijd die afname nag vergt, in 

verschillende situaties niet goed bruikbaar zijn. Dit is aanleiding 

geweest am de mogelijkheden voor een verdere verkorting van de lijst 

te bekijken. l.Jeliswaar zal een dergelijke verkorting de betrom.rbaar

heid van de meting verkleinen, maar dit kan in een aantal gevallen van 

minder belang zijn dan de tijdbesparing door deze verkorting. 

Deze verder verkorte versie is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld in 

plaats van, maar als mogelijke alternatief naast de 56 itemlijst. 

Omdat de totale onderzoeksgroep voor een groot gedeelte uit Werkende 

Jongeren bestaat (Werkende Jongeren en de groep van het Anker), hebben 

we ons bij het zaeken naar de verkarte lijst tot deze graep beperkt. 

Uit de 56 items moet nu dus een saort kern worden geselecteerd', hiervoar 

kamen verschillende methoden in aanmerking. Wij hebben opnieuw gebruik 

gemaakt van de iteratieve clusteranalyse, nu met een hagere criterium-

waarde (crit .35). Verder is de analyse nu toetsend uitgevoerd, wat 

betekent dat nu overlappende clusters gevonden kunnen worden. Dit in 

tegenstelling tot de eerste keer, toen is de exploratieve versie gebruikt, 

die aIleen disjuncte clusters bepaalt. 

Ret resultaat van deze analyse was een 

duidelijke cluster van IS items. De rang

nummers, die deze items in de lijst van 56 

hebben staan in tabel 6 vermeld. Aangezien 

deze verkorting nag aIleen maar als een 

voorstel moet worden gezien zijn verder 

geen uitgebreide gegevens meer voor deze 

lijst bepaald. AIleen zij nag vermeld,dat 

de interne cansistentie (betrouwbaarheid) 

gemeten met de KR.20 formule .82 is, en 

de correlatie tussen de somskore ap de 

it1mm~' !'l 

6 15 39 

7 19 42 

9 21 47 

10 25 50 

14 38 56 

tabel 6. verkorte Zijst 

56-item en de 15-itemlijst voor de totale groep Werkende JOngeren gelijk 

is aan .88. Beide coefficienten zullen i.v.m. de gebruikte selectie

methode een geflatteerd beeld geven, maar zijn voldoende groat am een 

verkarting van de lijst in eerste instantie te rechtvaardigen. 
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2.6. Conelusies en aanbeveZingen 

Nogmaals benadrukken wij, dat de tot nu toe gepresenteerde gegevens 

over de Primula aIleen als aanwijzingen voor betrouwbaarheid, 

validiteit etc. van de test mogen worden beschouwd. 

Dit, omdat in de eerste plaats de uitspraken over de 56-itemlijst 

gedaan zijn op grond van met de J03-itemlijst verzamelde gegevens, en 

in de tweede plaats omdat de 56-items met behulp van deze zelfde gege

vens uit de l03-items zijn geselecteerd. 

De gevonden resultaten moeten nu dus met behulp van verder onderzoek 

worden getoetst. 

T.a.v. de betrouwbaarheid betekent dit, de afname van de 56 itemlijst 

bij een voldoende grote steekpreef uit de populatie waar we ons on 

richten, waarbij aandacht geschonken moet worden aan de amstandigheden 

waaronder de afname plaats vindt, de volgorde waarin de items 'vorden 

gepresenteerd etc. 

Ook voor de verkorte lijst zal soortgelijk onderzoek moeten worden uit

gevoerd, meer dan bij de 56-itemli.ist zal hier ook nog de keuze van de 

items nader worden onderzocht. 

V~~r de verdere validering is het zoeken naar en ontwikkelen van gedrags

metingen een eerste vereiste. 

Een goede weg zou zijn: aansluiting te zoeken bij reeds bestaande 

procedures. In dit verband denken wij aan het werk van McFall (1970,1971), 

Asch, DiLoreto (1971), Crutchfield (1962), en Efran & Korn. Deze 

onderzoekers hebben meetprocedures ontwikkeld die een goede dekking 

bieden van wat wij hebben beschreven als aktief assertief gedrag 

(expressie) en reaktief assertief gedrag (compliance). Onderstaand schema 

biedt een overzicht van de o.i. goed bruikbare gedragsgegevens. 
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aktief assertief 

• participatie-scores van 

personen in strangergroepen 

(Efran & Korn). 

• De mate van uit aktueel 

gedrag blijkende voorkeur 

voor sociaal/verbale 

versus intellektuele akti

viteiten (met geringe mani

festatie in een groep) 

(Efran & Korn). 

• Gedrags en zelfobservatie 

reaktief assertief 

• skores voor compliance, 

independence en counter

depence met de klassieke 

Asch procedure van Crutch

field. 

• Gedragsobservatie angst en 

onrust gedurende experiment 

van Asch c.q. Crutchfield, 

(DiLoreto). 

• zelfobservatie 

• skores van de assertieve gedragstest als ontwikkeld door 

McFall. , 
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3. De vra~enlijsten. 

3.1. Inleidin~ 

Op de volgende bladzijden vindt men de lijst van 59 vragen die na 

teratieve cluster analyse overbleven. De volledige lijst heeft be

trekking op de groep van Werkende Jbngeren. 

Daarna zijn vervangingsvragen opgenomen voor: 

Werkende meisjes 

voor schooZgaande en studerende jongens en meisjes 

- voor volwassen mannen 

voor /JJerkende vrou/;Jen 

- voor niet-uJerkende vroouUJen. 

Onderstaand matrix geeft nog eens de populaties weer waarop de 

Primulaschaal betrekking heeft. Voor aIle groepen behalve die van 

Werkende Jongeren, moet de lijst als experimenteel worden opgevat. 

fiT' .9 -
l-lerkend 

1ft.'21 ir 0 0 
schoolgaand/ 
studerend 0 0 

werkend 0 
lft.)22 ;r 0 

niet werkend 
0 
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3.2. Skoringsinstruktie 

item nr. antwoord ,item nr. antwoord 
aZternatief aZternatief 

2 3 4 2 3 4 

0 26 0 

2 o 0 27 0 

3 0 28 0 

4 0 29 0 

5 0 30 0 

6 0 31 0 

7 0 32 0 

8 0 33 1 0 

9 0 34 0 

10 0 35 0 

1 I 0 36 0 

12 0 37 0 

13 0 38 0 

14 0 39 0 

15 0 40 0 

16 a 41 a 
17 0 42 0 0 

18 0 43 000 

19 0 44 o 0 

20 0 45 a 0 0 

21 0 46 0 

22 I 0 47 0 o 0 

23 0 48 0 o 0 

24 0 49 0 0 0 

25 o 1 50 o 0 

51 0 0 0 

52 o 0 o 1 

53 0 0 o 1 

54 000 

55 o 0 

56 o 0 1 I 



l~RKGROEP ORGANISATIE-ONTWIKKELING EN GEDRAGSVERANDERING i.o. 

PRIMIJLA-SCHAAL • 

Op de volgende bladzijden vind je een aantal vragen en opvattingen 

waar je het meer of minder mee eens zult zijn. 

Wil je bij elk van die opvattingen of vragen aangeven wat ie mening 

is? 

Dit doe je door een kruisje te zetten bij een van de antwoorden. 

Voorbeeld: Mensen drinken vaak te veel. 

o ja, meestal weI 

i nee, meestal niet 

Ret kruisje in hetonderstaand rondje zou betekenen dat je het echt 

niet vindt dat mensen meestal te veel drinken. 

Voorbeeld 2: Als ik mensen niet zo aardig vind, laat ik dat duidelijk 

merken. 

Q .i a, meestal ~"el 

o nee, meestal niet. 

Dit zou betekenen dat je het meestal aan mensen laat merken als Je 

ze niet aardig vindt. 

Ret kan best zijn dat sommige vragen lijken op vragen die je al beant

woord hebt. Ret beste is ze dan toch maar te beantwoorden. 

Ret beste is de vragen snel af te werken. Denk niet te lang na. 

Go.ede of foute antwoorden zijn er niet. Ret gaat om je eigen mening. 
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Werkende jon~eren-jon~ens. 

I. Ik vind het moeilijk vervelend-nieuwsgierige mensen te zeggen dat 

dat zij zich met hun eigen zaken moeten bemoeien? 

0 

0 

2. Als mijn 

verstand 

0 

0 

0 

ja, dat vind ik vaak moeilijk 

nee, dat vind ik niet zo moeilijk 

baas donnne of ondeskundige dingen zegt over iets waar ik 

van heb, probeer ik hem dat duidelijk te maken. 

ja, zander meer 

ja, maar ik voel me dan niet altijd op mijn gemak 

nee, ik zeg maar liever niets 

3. Als mensen iets onredelijks van mij willen 

o vind ik het soms moeilijk "nee" te zeggen 

o vind ik het niet moeilijk om "nee" te zeggen 

4. Ret komt vaak voor dat ik mensen geIijk geef, ook al ben ik het in 

mijn hart niet met ze eens. 

o ja, vaak weI 

o nee, meestal niet 

5. Als iernand mij iets vraagt te doen wat ik eigenlijk niet zo goed 

kan, word ik gauw zenuwachtig. 

o ja, vrij vraak 

o nee, bijna nooit 

6. In gesprekken word ik vaak overbluft, terwijl ik achteraf op het 

goede antwoord kam. 

o .la, dat maak ik vaak mee 

o nee, da~ averkamt me zelden 

7. Als het ergens saai is, ben ik vaak de eerste die de zaak apvralijkt. 

o ia, meestal weI 

o nee, me~stal niet. 
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8. Als iemand die ik ken onware of akelige praatjes over.me heeft 

verteld, ga ik hem meteen opzoeken om er over te praten. 

o ja, vaak weI 

o nee, bijna nooit 

9. Als iemand mij in een groep een onverwachte vraag stelt, vind ik 

het vaak moeilijk om rustig een antwoord te bedenken/geven. 

0 waar 

0 niet waar 

10. Als ik een meisje aardig vind, maar ik ken haar niet zo goed, vind 

ik het moeilijk om er een praatje mee te maken. 

o ja, meestal weI 

o nee, bijna nooit 

11. Ik vind het moeilijk een mei s,i e dat ik niet zo goed ken, uit te 

nodigen voor een feest. 

0 ja, meestal weI 

0 nee, meestal niet 

12. Als een belangrijk iemand mij afsnauwt 

o kanker ik achter zijn rug maar doe ik verder vaak niets 

o zoek ik hem later op en vraag om uitleg 

13. Ik ga liever niet naar vreemde mensen omdat ik misschien weI stomme 

dingen doe of zeg. 

o ja, meestal is dat zo 

o nee, meestal is dat niet zo 

14. Als iemand mij in een vreemd gezelschap een vraag stelt, krijg ik 

vaak een rood hoofd. 

o waar 

o niet waar 

15. Je zou van je vrienden eigenlijk willen weten wat ze van je vinden, 

maar Je vraagt het niet. 

o j a, in het algemeen is nat ~ .. aar 

o nee, in het algemeen is dat niet waar 

16. Je maakt 1 iever geen ruzie met verkopers 8.1s zi i een te hoge prij s 

rekenen voor iets. 

o nee, liever niet 

o ja, weI eens 
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17. Als iemand zich niet eerlijk gedraagt, vind ik het moeilijk om 

naar hem toe te gaan en hem dat te zeggen. 

o ja, in het algemeen waar 

o nee, in het algemeen niet waar 

18. Ik zou het moeilijk vinden als ik mijn baas zou moeten vertellen 

dat hij een slecht stukje werk had afgeleverd. 

o ja, in het algemeen waar 

o nee, in het algemeen niet waar 

19. Ik vind het onprettig om in een gezelschap het eerste wat te zeggen. 

o ja, meestal is dat zo 

o nee, meestal 1S dat niet zo 

20. Ik vind het moeilijk om hard op te treden tegen mensen die mij 

lomp en beledigend behandelen. 

o ja, meestal wel 

o nee, meestal niet 

21. Bij de gedachte dat ik mijn baas om opslag zou moeten vragen, voel 

ik mij best op mijn gemak. 

o waar 

o niet waar 

22. Je ziet iemand lopen waar'Tan ,;e niet zeker bent of j e hem kent. l-Tat 

doe le dan? 

o je schiet hem aan en maakt een praatie met hem 

o je loopt hem voorbi,; 

23. Als je in een trein of bus rijdt, knoop je dan een gesprek aan met 

je medereizigers? 

o ja, vaak wel 

o nee, nooit 

24. Ik kom vaak voor mijn men1ng uit, zelfs als ik weet dat ze me voor 

schut prober en te zetten. 

o ja, meestal wel 

o nee, vaak niet 

25. Ik vind het vaak vervelend om uitleg te vragen van moeilijk woorden, 

omdat ik denk dat ze me anders dom zullen vinden. 

o ja, meestal is dat zo 

o nee, meestal is dat niet zo 
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26. Je zou sommige vrienden best willen vertellen wat je van ze 

vindt, maar Je doet het niet. 

0 ja, 1.n het algemeen waar 

0 nee, in het algemeen niet waar 

27. Als ik mijn meisje aan iemand voor moet stellen, weet ik me niet 

zo goed een houding te geven. 

0 waar 

0 niet waar 

28. Als ik voor de eerste keer bij een meisje thuis kom of zou kornen, 

ben ik bang dat ik iets verkeerd zal doen of zeggen. 

0 waar 

0 niet waar 

29. Als ik tijdens een bijeenkomst de spreker niet goed kan verstaan 

o steek ik mijn arm op en vraag of hij iets harder wil praten 

o span ik mij extra in of schuif iets naar voren, maar zeg niets. 

30. Als ik de indruk krijg dat iemand mij strak aankijkt, laat ik mij 

daardoor weI eens van mijn stuk brengen. 

o .;a, dat is waar 

o nee, dat is niet zo 

31. Je bent bezig met een stuk werk dat je graag af zou willen maken. 

Je denkt dat je nog 10 minuten nodig hebt. Je bent bijna klaar. Maar 

je baas komt en vraagt of je aan iets anders wilt gaan werken. 

Eigenlijk wil je eerst je eigen ~.,erk afmaken. Wat doe je? 

o ik zou het moeilijk vinden tegen mijn baas te zeggen dat ik 

het niet doe 

o ik zou het niet zo moeilijk vinden tegen mijn baas te zeggen 

dat ik het niet doe 

32. Je zit met een paar mensen te praten. Iemand zegt iets vervelends 

over een vriend van je. ,.;rat doe je? 

o je houdt je mond maar je vindt het vervelend 

o Je zegt dat je het niet leuk vindt over iernand te praten die 

er niet is. 

33. Je wilt weI meepraten 1.n een groep, maar iemand anders 1.S je telkens 

net voor. Wat doe je? 

0 le zegt dat hij nu zijn mond eens dicht houden moet omdat 

j ij ook weI eens aan de beurt wil komen 

0 je vindt er niets meer aan en zegt niets meer 
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34. Soms zeg ik dingen niet, omdat iIt bang ben dat anderen mij 

brutaal zullen vinden. 

o waar 

o niet waar 

35. Soms zeg ik mijn mening niet omdat ik weet dat het toch niet 

helpt, omdat niemand wil luisteren. 

o waar 

o niet waar 

36. Als Je ergens vast van overtuigd bent, maar de anderen niet, en 

ze praten er overheen 

o korn je er op terug en probeert je hen te overtuigen 

o zeg je niets meer maar je voelt je niet prettig 

37. Orndat Je een hekel hebt aan ruzies, geef je vaak maar gelijk om 

ervan af te zijn. 

o waar 

o niet waar 

38. Je zegt vaak in een groep niets, uit angst dat je niet genoeg af

weet van het onderwerp, en dan stornrne dingen zegt. 

o waar 

o niet waar 

39. Als je te Iaat komt op een bijeenkomst, bIijf je dan liever stasn 

dan dat je een opvallende plaats vooraan kiest? 

o je blijft liever staan 

o .le gaat vooraan zitten 

40. Houd je meestal je mening voor ;e? 

0 ja, meestal weI 

0 nee, meestal niet 

41. Vind je het moeilijk in een winkel weg te komen als de verkoper 

een praatje met je wil rnaken? 

o .la, meestal weI 

o nee, meestal niet 

42. Als iernand in de bioskoop steeds maar tegen de leuning van .ie stoel 

zou schoppen, zou je hem of haar dan vragen daarmee op te houden? 

0 .ia, d<lt zou me geen moeite kosten 

0 .la, maar ik zou me daarbij niet op m5.jn gemak voelen 

a nee, ik zou niets zeggen. 
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Hieronder vind je een aantal vragen die je in verschillende mate 

met ja of nee kunt beantwoorden. 

Het ~s mogelijk dat je op somrnige vragen ".;a" kunt antwoorden, op 

andere vragen zul je "nee" willen antwoorden en over weer andere 

vragen kun je onzeker zijn. 

Je kunt antwoord geven door een kringetje te zetten om eavan de 

volgende vier mogelijkheden: 

ja! - helemaal waar 

ja? - eigenlijk weI waar 

nee! - helemaal niet waar 

nee? - eigenlijk niet waar 

Voorbeeld: 

Kijk je graag naar de televisie? 

Als je helemaal niet graag t.v. 

kijkt, vul je .. in: 20 

Als Je het niet zeker weet, maar 

tach weI vaak kijkt, vul je in: 

<:> ja? nee? 

j a! j a? nee? 

ja! a nee? 

nee! 

Q 
nee! 

Denk niet te lang na, het gaat om je eerste indruk. Sla geen vragen 

over. Somrnige vragen lijken erg op andere. Geef tach op ieder vraag 

apart een antwoord. 

43. Als een verkoper erg zijn best voor 
voor je heeft gedaan, kost het je 
dan moeite om zonder iets te kopen 
weg te gaan? 

44. Als een vriend mij iets verwijt dat 
helemaal niet waar is, vind ik het 
soms moeilijk hem te zeggen dat ik 
kwaad ben. 

45. Vind je het moeilijk te laten zien 
dat je iemand erg graag mag? 

ja! 

ja! 

ja! 

ja? nee? nee! 

;a? nee? nee! 

;a? nee? nee! 
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Op de volgende bladzijden vind Je een aantal vragen en opvattingen 

waar je het meer of minder mee eens zukt zijn. 

Wil je bij ~ van die opvattingen of vragen aangeven wat je mening 

is? nit doe je door een kruisje te zetten bij een van de antwoorden: 

Voorbeeld 1: Ik vind het griezelig om iemand een hand te geven. 

@ meestal weI 

o soms weI 

o soms niet 

o bijna nooit 

Het kruisje in het bovenste rondje zou betekenen dat je het meestal 

weI griezelig vindt iemand een hand te geven. 

Voorbeeld 2: Ik denk dat anderen mij aardig vinden. 

o mees tal weI 

o soms weI 

1§ soms niet 

o bijna nooit 

Dit zou betekenen dat je er weI eens aan twijfelt of ze je echt aardig 

vinden. 

Het beste is de vragen snel af te werken. Denk niet te lag na. Goede 

of foute antwoorden zijn er niet. Het gaat om je eigen mening. 

Sommige vragen lijken erg op andere. Geef toch op iedere vraag apart 

een antwoord. 

46. Ais je 's avonds kennissen op bezaek hebt en je wil naar bed, vind 

je het dan moeilijk ze te vragen ap te stappen? 

o 
o 
o 
o 

meestal weI 

soms niet 

soms weI 

naoit 

47. Als een vriend je iets anredelijks vraagt, weiger je dan? 

0 ja, zander meer 

0 ja, maar dat kost moeite 

0 nee, maar ik vind het niet prettig 

0 nee, zander meer 
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48. Je loopt de winkel uit en je ~erkt dat je een gulden te weinig hebt 

teruggekregen; ga je dan terug? 

0 ja, zonder meer 

0 ja, maar dat kost moeite 

a nee, maar dat vind ik niet prettig 

0 nee, beslist niet. 

49. Als iemand waar je veel respekt voor hebt dingen zegt waar je het 

helemaal niet mee eens bent, breng je dan je eigen mening naar voren? 

0 ja, zonder meer 

0 ja, maar daarbij voel ik mij niet op mijn gemak 

0 nee, ik houd mijn mond en vind dat verve lend 

0 nee, beslist niet 

50. Je hebt er geen moeite mee een gesprek te beginnen met mensen die 

je niet kent. 

o 
o 
o 
o 

meestal niet 

soms weI 

soms niet 

altijd 

51. Ais iemand uit je familie waar je goed mee op kunt schieten je boos 

maakt, zeg je het hem dan? 

o 
o 
o 
o 

meestal weI 

soms niet 

soms weI 

bijna nooit 

52. Ik steel wel eens de straat over om iemand niet te hoeven tegenkomen. 

o 
o 
o 

meestal weI 

soms niet 

bijna nooit 

53. Ais een ouder iemand mij oneerlijk behandelt, denk ik bij mezelf 

"ik hou mijn mond maar". 

o 
o 
o 
o 

altijd 

meestal weI 

soms 

nooit 
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54. Als iemand je gevoelens kwetst, Iaat ie hem weten hoe je je 

daaronder voelt. 

o 
o 
o 
o 

meestal weI 

soms niet 

soms weI 

bijna nooit 

55. Als ik een slechte indruk heb van iemand zeg ik hem dat meestal. 

o meestal weI 

o 
o 
o 

soms niet 

soms weI 

bijna nooit 

56. Ik word bang bij de gedachte dat ik voor een groep een spreekbeurt 

zou moe ten houden. 

o 
o 
o 
o 

al tijd 

meestal weI 

bijna nooit 

nooit. 
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l'lerkende meisjes - vervans.in~svragen 

2. Als mijn baas of cheffin domme of ondeskundige dingen zegt over iets 

10. 

waar ik verstand van heb, probeer ik hem dat duidelijk te maken. 

0 

0 

0 

Als 

het 

a 
0 

ja, zonder meer 

ja, maar ik voel me dan niet altijd op mijn gemak 

nee, ik zeg maar liever niets. 

ik een jongen aardig vind, maar ik ken hem niet zo goed, vind ik 

moeilijk om er een praatje mee te maken. 

ja, meestal weI 

nee, bijna nooit 

11. Ik vind het moeilijk om met een jongen die ik niet zo goed ken naar 

een feest te gaan. 

o ja, meestal weI 

a nee, meestal niet 

15. Je zou van je vriendinnen eigenlijk willen weten wat ze van je vinden, 

maar je vraagt het niet. 

a ja, in het algemeen is dat waar 

a nee, in het algemeen is dat niet waar 

26. Je zou sommige vriendinnen best willen vertellen wat Je van ze vindt, 

maar je doet het niet. 

a ja, in het algemeen waar 

o nee, in het algemeen niet waar 

27. Als ik mijn vriendje aan iemand voor moet stellen weet ik me niet zo 

goed een houding te geven. 

o waar 

o niet waar 

28. Als ik voor de eerste keer bij mijn vriendje thuis kom, of zou komen 

ben ik bang dat ik iets verkeerds zeg of doe. 

o waar 

o niet waar 

32. Je zit met een paar mensen te nraten. Iemand zegt iets vervelends over 

een vriendin van je. Wat doe je? 

o je houdt je mond, maar vind het vervelend 

,0 je zegt dat je het niet leuk vindt over iemand te praten die er 

niet bij is. 
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Werkende meisjes - vervangingsvra~en. 

43. Als een vriendin mij iets verwijt, ~yat 

helemaal niet waar is, vind ik het 

soms moeilijk haar te zeggen dat ik 

kwaad ben. 

ja! ja? nee? 

47. Als een vriendin je iets onredelijks vraagt, weiger je dan? 

0 ja, zonder meer 

0 ja, maar dat kost moeite 

0 nee, maar ik vind het niet pretdg 

0 nee, zonder meer 

nee! 



-12 

Schoolsaande/studerende jonsens - vervangingsvra&en 

2. Als mijn leraar domme of ondeskundige dingen zegt over iets waar ik 

verstand van heb, pro beer ik hem dat duidelijk te maken. 

o ja, zonder meer 

o ja, maar ik voel me dan niet altijd op mijn gemak 

o nee, ik zeg maar liever niets 

18. Ik zou het moeilijk vinden als ik een leraar (begeleider, professor, 

docent) zou moeten vertellen dat hij een slecht stukje werk had 

afgeleverd. 

o ja, vaak waar 

o nee, meestal niet 

21. Ik voel mij best op mijn gemak bij de gedachte dat ik de direkteur van 

de school om een vrije dag moet vragen. 

o ja, meestal waar 

o nee, meestal niet waar 

31. Je bent bezig met een stuk werk dat je graag af zou willen maken. Je 

bent bijna klaar. Maar de leraar komt en vraagt of je aan iets anders 

zou willen beginnen. Eigenlijk wil je liever eerst Je eigen werk 

afmaken. Wat doe je? 

o ik zou het moeilijk vinden tegen de leraar te zeggen dat ik het 

niet doe 

o ik zou het niet moeilijk vinden tegen de leraar te zeggen dat ik 

het niet doe 
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Schoolgaande/studerende meisjes - vervangingsvra&en 

2. Als mijn leraar domme of ondeskundige dingen zegt over iets waar 

ik verstand van heb, probeer ik hem dat duidelijk te ~aken. 

o ja, zonder meer 

o .la, maar ik voel me dan niet altijd op mi;n gemak 

o nee, ik zeg maar liever niets 

18. Ik zou het moeilijk vinden als ik een leraar (professor, begeleider, 

docent) zou moe ten vertellen dat hij een slecht stukje werk had 

afgeleverd. 

o ja, vaak waar 

o nee, meestal niet 

21. Ik voel mij best op mijn gemak bij de gedachte dat ik de direkteur 

van de school om een vrije dag moet vragen. 

o ja, meestal waar 

o nee, meestal niet waar 

31.~Je bent he zig met een stuk werk dat je graag af zou willen maken. Je 

bent bijna klaar. Maar de leraar komt en vraagt of je aan iets anders 

48. 

zou willen beginnen. Eigenlijk wil je liever eerst je eigen werk afmaken. 

Wat doe je? 

o ik zou het moeilijk vinden tegen de leraar te zeggen dat ik het 

niet doe 

o ik zou het niet moeilijk vinden tegen de leraar te zeggen dat ik 

het niet doe 

Als een vriendin je iets onredelijks vraagt, weiger je dan? 

0 ja, zonder meet 

0 ja, maar dat kost moeite 

0 nee, maar ik vind het niet prettig 

0 nee, zonder meer 
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Schoolsaande/studerende meisjes - vervangingsvragen 

10. Als ik een jongen aardig vind, maar ik ken hem niet zo goed, vind 

ik het moeilijk om er een praatje mee te maken. 

o ja, meestal weI 

o nee, bijna nooit 

II. Ik vind het moeilijk om met een jongen die ik niet zo goed ken naar 

een feest te gaan. 

o ja, meestal weI 

o nee, meestal niet 

15. Je zou van je vriendinnen eigenlijk willen weten wat ze van je vinden, 

maar je vraagt het niet 

o ja, in het algemeen is dat waar 

o nee, in het algemeen is dat niet waar 

26. Je zou sommige vriendinnen best willen vertellen wat Je denkt van hen, 

maar je doet het niet 

o ja, in het algemeen waar 

o nee, in het aigemeen niet waar 

27. Als ik mijn vriendje aan iemand voor moet stellen weet ik me niet zo 

goed een houding te geven. 

o waar 

o niet waar 

28. Als ik voor de eerste keer bij mijn vriendje thuis kom, of zou komen 

ben ik bang dat ik iets verkeerds zeg of doe. 

o waar 

o niet waar 

32. Je zit met een paar mensen te praten. Iemand zegt iets vervelends over 

een vriendin van je. Wat doe je? 

o je houdt je mond, maar vindt het vervelend 

o je zegt dat je het niet leuk vindt over iemand te praten die er niet 

bij is. 

43. Als een vriendin mij iets verwijt, 

wat helemaal niet waar is, vind ik het 

soms moeilijk haar te zeggen dat ik 

kwaad ben. 

ja! ja? nee? nee! 
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Werkende en niet-werkende roartnen -vervanginasvragen 

10. Als ik een vrouw aardig vindt, maar ik ken haar niet zo goed, vind 

ik het moeilijk om er een praatje mee te maken. 

o ja, meestal weI 

o nee, bijna nooit 

11. Ik vind het moeilijk om een aardig iemand die ik nog niet zo goed 

ken, voor een avondje bij mij thuis uit te nodigen. 

o ja, meestal weI 

o nee, meestal niet 

27. Als ik mijn vrouw (vriendin, verloofde) aan iemand voor moet stellen, 

weet ik me niet zo goed een houding te geven 

o waar 

o niet waar 

28. Als ik bij mijn (aanstaande) schoonouders thuis ben of zou zijn, ben 

ik bang dat ik iets verkeerds zal doen of zeggen 

o waar 

o niet waar 
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Werkende volwassen vrouw - vervan~irt~svragen. 

10. Ais ik een man aardig vindt, maar ik ken hem niet zo goed, vind ik 

het moeilijk om er een praatje mee te maken. 

o ja, meestal weI 

o nee, bijna nooit 

11. Ik vind het moeilijk om een aardig iemand, die ik nog niet zo goed 

ken, voor een avondje bij mij thuis uit te nodigen. 

o ja, meestal weI 

o nee, meestal niet 

15. Je zou van je vriendinnen eigenlijk willen weten wat ze van je vinden, 

maar je vraagt het niet. 

o ja, in het algemeen is dat waar 

o nee, ~n het algemeen is dat niet waar 

26. Je zou soromige vriendinnen best willen vertellen wat je denkt van hen, 

maar je doet het niet. 

o ja, in het algemeen waar 

o nee, in het algemeen niet waar 

32. Je zit met een paar mens en te praten. Iemand zegt iets vervelends over 

een vriendin van je. Wat doe je? 

o je houdt .ie mond, maar vind het vervelend 

o je zegt dat je het niet leuk vindt over iemand te praten die er 

niet bij is. 

43. Als een vriendin mij iets verwijt, dat 

helemaal niet waar is, vind ik het soms 

moeilijk hem te zeggen dat ik hlaad ben. 

47. Als een vriendin je iets anredelijks vraagt, 

0 ja, zander meer 

0 .la, maar dat kost moeite 

0 nee, maar ik vind het niet prettig 

0 nee, zonder meer 

ja: ja? nee? nee! 

weiger je dan? 
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Niet werkende volwassen vrouw - vervan&ingsvragen. 

2. Ais iemand domme of ondeskundige dingen zegt over iets, probeer ik 

hem dat duidelijk te maken. 

0 ja, zonder meer 

0 ja, maar ik voel me dan niet altijd op mijn gemak 

0 nee, ik zeg maar liever niets 

31. Je bent bezig met een stuk werk dat je graag af zou willen maken. 

Je bent bijna klaar. Maar je man (ouder, vriend) komt en vraagt of je 

iets anders zou willen doen. Eigenlijk wil je liever eerst je eigen 

werk afmaken. Wat doe je? 

o ik zou het moeilijk vinden tegen de leraar te zeggen dat ik 

het riiet doe 

o ik zou het·, niet moeilijk vinden tegen de leraar te zeggen dat 

ik het niet doe 

to. Als ik een man aardig vind, maar ik ken hem niet zo goed, vind ik het 

moeilijk om er een praatje mee te maken. 

o ja, meestal weI 

o nee, bijna nooit 

11. Ik vind het moeilijk om een aardig iemand die ik niet zo goed ken 

voor een avondje bij mij thuis uit te nodigen. 

o ja, meestal weI 

o nee, bijna nooit 

18. Ik zou het moeilijk vinden als ik een loodgieter zou moeten vertellen 

dat hij een slecht! stuk werk heeft afgeleverd. 

o ja, meestal is dat zo 

o nee, meestal is dat niet zo 

21. Bij de gedachte dat ik een leverancier om korting zou moeten vragen, 

yoel ik me best op mijn gemak. 

o ja, meestal weI 

o nee, meestal niet 

27. Ais ik mijn man aan iemand voor moet stellen of zou moeten stellen weet 

ik me niet zo goed een houding te geven. 

o waar 

o niet waar 
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Niet werkende volwassen vrouw -vervan~in~svragen. 

28. Als ik bij mijn schoonouders thuis kom, of zou komen ben ik bang 

dat ik iets verkeerds zeg of doe. 

a waar 

a niet waar 
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